ימימה חובב

הרובע .הספר מתייחד גם בכך שהוא ממזג
מגוון רחב של מקורות מסוגים שונים:
ספרי מחקר היסטוריים וגאוגרפיים ,ספרי
הגות ,הלכה ,תקנות ומנהגים ,ספרי מסע
ואיגרות ,ביוגרפיות ,מסמכים ותעודות,
סיפורת ועיתונות היסטורית ,מפות
ותרשימים וראיונות עם ותיקי הרובע .את
הספר מלווה שפע של תמונות מאירות
עיניים.

עץ הספירות הקבליות בחלונות
ארדון שבספרייה הלאומית בירושלים

ההממעלצת
רכת

פיגמליון

רומנס בחמש מערכות
ברנרד שאו

מאנגלית :דבורה גילולה
מאגנס ,תשע״ז 186 ,עמ׳

המחזה פיגמליון ,פרי עטו של הסופר
והמחזאי ג׳ורג׳ ברנרד שו (1856־,)1950
עלה על הבמה לראשונה ב־ 1914והיה
לקומדיה הפופולרית ביותר שלו.
הסיפור מבוסס על מיתוס קלסי קדום
על האמן פיגמליון אשר יצר פסל של
אישה ,התאהב בפסל ,ולבקשתו הפכה
אותו ונוס ,אלת האהבה ,לאישה בשר
ודם .במרכז מחזהו של שו עמד הנרי
היגנס ,פרופסור לפונטיקה ,שהתערב
כי יוכל ללמד נערה פשוטה ,מוכרת
פרחים ,לדבר בהגייתה של בת אצילים
תוך שישה חודשים .אלא שהנערה
מתגלה כדמות בעלת אישיות ואופי
משלה ,בת דמותה של האישה החדשה,
העצמאית ,המשוחררת והשולטת
בגורלה ,ולא דמות הניתנת לעיצוב
בידי הגבר השולט בחייה .המחזה ,ששו
הצהיר עליו כי הוא מחזה דידקטי,
הדגיש את תפקידם של הידע וההשכלה
כתורמים למוביליות חברתית ,אך גם
יצא נגד המקום שהועידה החברה בת
ימיו לנשים.
במהדורה זו מובא המחזה בתרגום רענן
לעברית מאת דבורה גילולה ,בתוספת
פירושים ומבוא על המחזה ועל משמעותו.

w w w. s e g u l a m a g. c o m

הסיפור הזוהרי

יהודה ליבס ,יונתן בן־הראש
ומלילה הלנר־אשד (עורכים)

יד יצחק בן־צבי ,תשע״ז 827 ,עמ׳

ספר הזוהר עומד בשנים האחרונות
במרכזה של תנופה מחקרית ,אולם למן
מחקרו של גרשם שלום ועד לאחרונה
התמקד המחקר ברובד הרעיוני והדרשני
של ספר הזוהר .הסיפורים המופיעים
בזוהר נתפסו רק כקישוט שנועד לתמוך
בקדמותן של הדרשות ובייחוסן לתקופת
התנאים ,ועל כן מיעטו החוקרים לעסוק
בהיבטים הפואטיים של הסיפורים.
מי שפרץ דרך חדשה בחקר הזוהר הוא
יהודה ליבס .הוא הראה איך הדרשות
והסיפורים משלימים זה את זה וטען כי
רק שילוב בין המסגרת הסיפורית לבין
המישור הדרשני יוצר את ייחודה של
ספרות הזוהר.
קובץ המאמרים שלפנינו משקף את
חילופי הדורות ואת חילופי הגישות
בחקר הזוהר .הוא מכנס מאמרים
פרי עטם של טובי החוקרים בתחום,
שרבים מהם הם תלמידיו של ליבס

עצמו .כך לדוגמה מאמרה של רונית
מרוז מפתח באופן ספרותי את טענתו
של ליבס כי הזוהר לא נתחבר על ידי
אדם אחד .אחדים ממאמרי הקובץ
מאפיינים את הפואטיקה של הסיפור
הזוהרי או מפרשים סיפורים מסוימים.
מאמרים אחרים עוקבים אחרי דמויות
המופיעות בסיפורי הזוהר ,החל
מדמויות שוליות יחסית כמו פנחס בן
יאיר ,דרך דמויות מרכזיות יותר כמו
רבי אליעזר ורבי המנונא סבא ודמויות
א־לוהיות ושטניות כמו השכינה
ומטטרון ,ועד הגדול מכולם רבי שמעון
בר יוחאי .במאמרים אחדים נבחן
גילומה הספרותי של מסירת הסודות
הא־לוהיים ,במיוחד בסיפורים שבקטעי
האידרא המהווים את שיאיו של הזוהר.
מנקודת מבט היסטורית מעניין לציין
את מאמרו של יעקב מאיר המאתר
עקבות למתח בין השקפתם של חסידי
אשכנז לזו של מקובלי ספרד באחד
הסיפורים המופיעים בהקדמת הזוהר,
ואת מאמריהם של ביטי רואי וצבי מרק
על גלגולם של מוטיבים ושל אופני
כתיבה מהזוהר לחסידות ברסלב.
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